Referat fra møde i Sportskommissionen, onsdag den 10. oktober 2012 på Fjelsted Skov Kro
Til Stede: Svend Jacobsen(SJ), Jens Foldager(JF), Hanne Thomsen(HT), Peter Kirkegaard(PK) og Søren
Andersen(SA), (referent)
Fraværende: Ingen
1) Fordeling af Mesterskabsløb 2013
Peter Kirkegaard fremlagde oversigt over klubberne ønsker for Mesterskabsløb 2013. SK gennemgik
listen og tildelte løbene.
Listen udsendes til klubberne, når den har været rundt til godkendelse i SK.
2) EM Par i Munkebo
SK tager en dialog med kørerne og Anders Secher for at få lukket sagen om kørerafregninger
endeligt.
3) Ulovlige reservedele, Alex Birkemose.
Alex Birkemose har bedt om at få beslaglagte dele retur.
Jævnfør punkt 6-50.2.8, pkt. E – Rapportering af motordele, så har SK mulighed for at sanktionere i
tilfælde af ulovlige dele.
4) Kanalsport
Brev fra Stefan Kristjansson om, hvorvidt der forelægger en aftale med Kanalsport om
transmissioner af DSL matcher for 2013 eller ej?
Der holdes evalueringsmøde med Kanalsport direktør Holger Kristiansen snarest muligt.
5) Nordisk Møde
Godt møde med god dialog på tværs af landene.
Problematikken om Titanium blev bragt op. Svenskerne har samme holdning som DMU.
Indtil det er bevist at Titanium har en effekt eller ej, så ønsker SK ikke at Titanium
SK tager kontakt til Alex, ISLB med et ønske om at Titantium ikke benyttes i de respektive ligaer.
Der var dialog omkring lydpotter, generelt.
I Danmark er det lydtrykket fra potten, der er afgørende for, hvor vidt en potte kan benyttes/er
lovlig eller ej.
Der arbejdes på flere lydmålinger i 2013.
Nyt langtidsskema for nordiske mesterskaber blev udarbejdet.
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6) Seedninger af diverse kørere
De nuværende seedningsregler bibeholdes i 500 cc og fjernes i 80 cc.
Argumenterne:
- De bedste skal være med i toppen og have mulighed for at deltage, såfremt køreren er skadet.
- Arrangementsmæssigt/økonomisk for DM finalerne, at de bedste er med.
- Vi er nødt til at sikre at Team Danmark støttede kørere er med i DM finalen.

7) Anke fra Kim Lagoni
Sagsarkter samles til sagsbehandlingen i Ordensudvalget.
8) Brugerundersøgelse
SK gennemgik undersøgelsen og tager konklusionerne med på klublederseminaret.
9) Turnering 2013
For kørere, som ikke er med i bruttotrupper, har Svend udarbejdet et forslag om en løbsserie over
5-6 runder.
10) Argentina, U21
Der er store udgifter forbundet med deltagelsen i VM U21 finalerne i Argentina. SK synes, at det er
meget beklageligt, at man pålægger kørerne så store udgifter ved deltagelsen.
Pt. har vi modtaget henvendelser fra kørere, der ikke har økonomisk mulighed for at deltage. SK har
ikke økonomiske muligheder for at støtte kørerne.
Dette budskab sendes videre til FU som en hastesag.
11) Diverse skrivelser
På foranledning af en henvendelse fra Thorkild Hansen besluttede SK, at deltagerne på
officialkurset, afholdt i Vissenbjerg, får udstedt deres T-licenser.
Fremadrettet vil det ikke blive accepteret, at klubberne afholder kurser uden
Uddannelsesudvalgets vidende.
Alle kurser skal publiceres via DMUs Kursusportal.
12) Eventuelt
Intet at referere.
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